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Høring om rammerne for bredbåndspuljen i 2018 

 

Baggrund for høringen 

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. 

Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.  

 

Med den nye bekendtgørelse foretages en række ændringer i tilskudsordningen, 

bl.a. med henblik på, at bredbåndspuljen målrettes mere mod tyndt befolkede 

områder. 

 

Ud over indholdsmæssige ændringer er der foretaget en række redigerings-

mæssige justeringer af bekendtgørelsen i forhold til de bekendtgørelser, som 

gælder for bredbåndspuljen i 2016 og 2017. 

 

Høringen giver endvidere mulighed for at komme med bemærkninger til 

Energistyrelsens udkast til vejledning til bekendtgørelsens bestemmelser, oversigt 

over ansøgningsprocessen og andre praktiske oplysninger for ansøgere, 

tilskudsmodtagere m.fl. 

 

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere regler 

 

Tilskudsberettigede adresser 

Byzoneadresser i de såkaldte bykommuner vil ikke længere kunne søge om tilskud 

fra bredbåndspuljen 

 

Pointmodel 

Pointmodellen til vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger ændres:  

• Der indføjes et nyt kriterie, hvor andelen af landzone-adresser i land- og 

yderkommuner i et projekt giver point.  

• Grænsen for maksimale point for kriteriet om projektets størrelse 

nedsættes fra 100 adresser til 50 adresser.  

• Grænsen for maksimalt, gennemsnitligt tilskud på 70.000 kr. fjernes. I 

stedet indføres en grænse for støtteintensitet på 2/3 af projektets 

omkostninger fra bredbåndspuljens side. Det vil sige, at mindst 1/3 af 

projektets omkostninger skal stamme fra de lokale borgere og 

virksomheder, bredbåndsselskabet og/eller kommunen.  

• Egenbetalingen ændres fra mindst 2.000 kr. pr. adresse til en 

gennemsnitlig egenbetaling pr. adresse på mindst 4.000 kr. 

• Maksimum-point for ekstra egenbetaling gives ved en gennemsnitlig ekstra 

egenbetaling på 10.000 kr. pr. deltagende adresse. 
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Fremhævelse af teleudbydernes investering 

I budgettet for et projekt vil der fremover være behov for at angive egenbetalingen 

fra slutbrugerne, medfinansiering fra kommunen, hvis en sådan deltager i projektet, 

samt den investering, som bredbåndsudbyderen foretager i projektet. 

 

Støtteberettigede omkostninger 

Hvis et projekt benytter en leverandør, som er koncernforbundet med en af 

parterne i projektet, er det fremover kun leverandørens faktiske omkostninger for 

etableringen af nettet, som er tilskudsberettigede. 

 

Mobildækning 

Det vil ikke være muligt at anvende mobilteknologi i puljeprojekter i områder, hvor 

der stilles dækningskrav i den kommende auktion over 700 MHz-, 900 MHz- og 

2300 MHz-frekvensbåndene. Det svarer til, hvad der allerede gælder i forhold til 

dækningskrav i 1800 MHz-auktionen, som blev gennemført i 2016. 

 

Frist for høringssvar 

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest fredag den 

1. juni 2018, kl. 12, og skal sendes til adressen tele@ens.dk. 

 

Spørgsmål til de to udkast kan stilles til fuldmægtig Christine Pallesen (3392 6895 – 

cpa@ens.dk), chefkonsulent Henrik Kjær (3392 7913 – hkj@ens.dk) eller chef-

konsulent Rikke Rosenmejer (3392 7574 – rro@ens.dk). 

 

Indberetning af udrulningsplaner og ny dækning 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at bredbåndsudbyderne har mulighed for at 

bidrage til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser med oplysninger om 

eksisterende eller konkret planlagt dækning indenfor tre år, som kortlægningen bør 

tage højde for. 

 

Bredbåndsudbydernes frist for at afgive sådanne oplysninger er fredag den 25. maj 

2018, kl. 12. Indberetningsskema er udsendt til alle bredbåndsudbydere, styrelsen 

er bekendt med, og kan også fås ved henvendelse til Energistyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rikke Rosenmejer 


